
סמר

 לצדיקצבי
 רבן בשחקים, בהיר אור בענקים, נדו5 אדם תו5דות ספרזה

 מרא לאורו, הלכו ורבבות איפים בדורו, ישראל כ5ש5
 ינאון נודע ונורא, קדוש כביר צדיק התורה, שרדרזין

 ארץ קצוי בכ5ותפארת

 מ,ידיפשוב יצ"ל הירש צבי ןאבנד מרןכ*ק

 מהרי"א פירוש עה"ת, מהרי*א וש*פ תורה יקוסיבעהמח"פ
 שמעוני. הילקופ ע5 מהרי"א ויקוטי רבח, המררש כ5ע5

- - -

 וכו' חפיד איש ע*י הא' בפעם יאור והובא ונלקפנאפף
 עאה. ירושלים איש בראווער מיכאלמוהר*ר

 אבדק"ק מהרי"א הרהנוה"צ ננר ווייס אלי, ע*י השניובמעם
 וצילה8ה מונקאפש וראברק*קפוואייאווא

 לאינטרנט והחנסהאתק
8ח~א%08שםש%8%שששש

 תשס"י חייםע"י



 רכ-.פתח
 לצדיק צבי שמענו זמירות הארץמכנף

 פ'1( ד כ)ישעיה1ן

ב"ה
 קמחא כי שיאמר, הקוראים מן מי אולי ימצא לאור, זו מחברתיבצאת

 זצ"ל מהרצ"ה והקדוש הגדול רבנו לצדיק צבי הללו, וזמירות טחנתי,טחינא
 משכבר נשמעו כבר - קדשנו ארץ - הארץ מכנף משמיע שאנימזידיטשוב,

 שבה. וכמה עשרים לפני עוד בחו"ל שנתחבר קדושות עשר בס'הימים,
 בספר, עדיין נכתבו שלא ופרק, פרק בכל הקורא שימצא החדשות מלבדאבל

 חדשות פנים להן נתתי זה, ספרי תוך אל שהכנסתי הישנות שגם זאת,עוד
 לו, הראוי מקומו על דבור דבר נכון, כרונולוגי בסדר הכל את וסדרתילגמרי,
 יהיו שלא אמש,ן, על אותן והעמרתי הישנות על בקולמס שהעכרתיויש

 הנמצאים ענינים כמה הקורא ימצא כן יעל זמנן. מתוך או עצמן מתוךמוכחשות
 רק נזדקקתי שלא מפני ספרי, תוך אל אותם אספתי שלא ושם, פהבספרים
 ענינים הקורא ימצא ואם האמת. אל קרובים ועכ"פ אמת, שחוהמםלדברים
 'ל זצ מהרי"א רבנו )תולדות יצחק פאר בספרי עליהם רברתי שכבראחדים,
 הסבה דברים, בתוספת הנכון, במקומם פה ובאו רבנו( של מקומו וממלאתלמידו
 ושלא המו"ל של במקומו לא ואף במקומי, שלא נדפס הנ"ל שספרי היא,לכך

 ותקנתי שהשלמתי מה ומרוסקים, מסירסים דברים כמה בו יצאו וע"כבפניו,
 זו.במחברתי

 לפעמים, זה בספרי הנזכר סתם, מהרי"א" ש*רבנו להעיר, עוד עלילאחרוגה
 מזיריטשוב. זצ"ל מהרי"א רבנו עלהכונה

 לכל מציון בברכה חותם הנני זו, מלאכתי בעד טובים יברכוני כיובתקותי
 הנכברים.הקוראים

 חנ-י"ץ-:ק. דית",
הממבר. ~""" "" ל"ל

 י"!% ~ש-וי, ששק(שש"4



 המוציא-לאור מאת אחריםרברים
 בדורותיו, רבנן רב נשגב, צדיק אותו של לפטירתו המאה שנתלזכרון

 תקצ"א(, תמוז )י"א מזידיטשוב זי"ע הירש צבי ורבנו מורנו אא"ז כ"קה"ה
 מתושבי בווור מיכאל מר שבכהונה, חסיד וסופר, החכם הרב ידידיהואיל

 חרוצות בידים וקבץ אסף אשר תולדותיו, רבי את בספר וכתב ת"וירושלים
 צבי רבנו של הקדושים ספריו מפי וראשון בראש ספרים, ומפי סופריםמפי

 המתהלכים הנפלאים, והספורים העם אגדות מפי נודע אשר את וגםבעצמם,
 הזידיטשובי" *הגזע של ומקדישיו מעריציו המון בין לדור מדורונמסרים
 ואשר בפרט, הזה, הגזע של אבי-אביהם צבי, רבנו של הגדול שמו ואתבכלל
 ויחוגו בזידיטשוב, אשר קברו ציון על ולאלפים למאות הזה היום עדינהרו
 הזה היום והיה בתמוז. י"א - פטירתו ביום רבה ההלולא את קודשבהדרת
 יוחאי בן שמעון רבי של הרבה ההלולא בעומר, ל"ג יום שהוא מהלהם,
 ישראל. ארץ בנילאחינו

 בעקרו מכיל לצדיק", *צבי - תכנו פי על - שמו בקראו הזה,הספר
 מתולדותיהם מעט גם אליה ונספחו צבי, רבנו אא"ז של מפורטתביוגרפיה

 וכ"ק צבי, רבנו של אחיו מסאמבור, משה רבנו אא"ז כ"ק ה"ה ובנו, אבשל
 מורו דודו, של חתנו גם והוא - זה בן-אחיו מראזלא, צבי יהודה רבנואא"ז
 - לעד. תעמוד וזכותם לברכה כולם זכר צבי, רבנוורבו,

 ובקש קהם, אבות שלשת של בניהם מבני אחד אלי, פנה המחברוהנה
 זה, ספרו את לאור להוציא הזאת, הקדושה העבודה את עצמי על שאקבלממני,
 לב בחפץ ואני, בישראל. ולהפיצו רבנו, של הסתלקותו מיום שנה למאהפרי

 הפנימי בהדרו כלול הזה, הספר את אפוא מגיש והרני בקשני, לאשרנמצאתי
 יפות. פנים ובסבר ברצון שיקבלנו ובטחון, בתקוה הקוראים קהל אלוהחיצוני,
 מדותיהם ואת הכבירים מעשיהם את לדעת נפשו צמאה אשר כלוהיה
 מן מעט להכיר יחשץ אשר מי כל אלה, ארץ מצוקי הצדיקים שלה-דושות
 בחכמת והשכל דעה בינה, לישראל המלמדים הקדושים, ספריהם ערך אתהמעט
 הזה בספר וקרא זצ"ל, והרח"ו הקדוש האר"י ובכתבי הזוהר בספרהאמת,
 אני. גם לטובה יזכרני אז או - השוקקה נפשו אתוהשביע

 לשקייה! וטיבותא למריהחמרא

 פויבש.ליגנל




